ANSÖKAN
Förlängt sophämtningsintervall
UPPGIFTER

Sökande

Fastigheten

Fastighetsägare namn

Fastighetsägare personnummer

Adress (Postadress, postnummer och ort)

Fastighetsbeteckning

Telefonnummer

E-postadress




Permanentbostad





En gång per månad






Kompost ”Hemmabygge”. Bifoga beskrivning och bild.

Fritidsbostad
Antal personer på fastigheten

Hämtningsintervall
Matavfall

Annat avfall

Underskrift

En gång per kvartal
Kompost. Ange typ och fabrikat:

Brunt kärl som hämtas av kommunen (var 14:e dag).
Jag sorterar och lämnar återvinningsbart avfall vid återvinningstation.
Annan hantering. Ange hur du hanterar annat avfall:

Underskrift
Ort och datum

Upplysningar
Samma regler gäller för hämtning en gång per månad och en gång per kvartal.
Utsortering av förpackningar av glas, papper, plast och plåt måste ske kontinuerligt. Du bör också
tänka till vid inköp så att du handlar avfallssnålt.
Farligt avfall, t.ex. lysrör, oljor och lågenergilampor ska lämnas in på återvinningscentralen.
Förlängt hämtningsintervall kan beviljas för fem år, därefter ska ny ansökan göras.
Ansökan skickas till:
Munkfors kommun
Tekniska enheten
Box 13
684 21 MUNKFORS

Postadress
Box 13
684 21 Munkfors
kommun@munkfors.se

Besöksadress
Smedsgatan 16
684 30 Munkfors
www.munkfors.se

Telefon
0563-54 10 00
Fax
0563-54 10 04

Bankgiro
111-8298
Plusgiro
8 11 30-7

Org. nr.
212000-1801

ANSÖKAN
Förlängt sophämtningsintervall
BILAGA 1
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Munkfors kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig och din fastighet, som ditt namn,
telefonnummer, e-postadress och postadress och fastighetsbeteckning.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan.
De personuppgifter som Munkfors kommun sparar och behandlar är de uppgifter som du lämnar till oss i
samband med ansökan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs kan Munkfors kommun inte pröva
ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Munkfors kommun avvisar
ärendet.
Munkfors kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning –
Munkfors kommun måste få in en ansökan om förlängt sophämtningsintervall för att kunna ta ställning i
ditt ärende. De inlämnade personuppgifterna bevaras.
De personuppgifter Munkfors kommun behandlar om dig delas eventuellt med statlig eller kommunal
myndighet, organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet samt med de personuppgiftsbiträden
vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Munkfors
kommun kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att
först informera dig.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Munkfors kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via kommunens kontaktcenter på
telefonnummer 0563-541000 eller besöka oss i kommunhuset, Smedsgatan 16, Munkfors.
Du måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade,
överförda eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens
webbplats www.munkfors.se/kommun-och-politik/dataskyddsforordningen
Om du har klagomål på Munkfors kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
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